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 ىذةوذلك ألىمية تعتبر صناعة األسمنت من الصناعات االستراتيجية 
 .  واالجتماعيةالصناعة من النواحي االقتصادية 
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 قطاع صناعة األسمنت من بين أىم القطاعات الصناعية في يعد
المنطقة العربية التي تشيد تطورًا ممموسًا خالل السنوات الماضية, 

الذي يشيد بدوره ارتفاعًا واإلنشاءات نظرًا الرتباطو بقطاع السكن 
متواصاًل في حجم االستثمارات الموجية لمبنى التحتية اإلنشائية 

بمختمف فئاتيا, ولكنيا أيضًا تعتبر من بين أىم القطاعات المموثة 
خاصة فيما يخص اإلنبعاثات الغازية وكمية الغبار الذي تطمقو في 

 .الجو
 



 زاء ما تسببو مصانع األسمنت من أضرار صحية وبيئية, وبالتالي وا 
لمواجية ىذه  باىضةتحمُّل الجيات المعنية تكاليف اقتصادية 

األضرار, فال بد من العمل عمى تطبيق سياسات وتقنيات اإلنتاج 
األنظف في ىذه الصناعة, بوصفيا من اإلجراءات الوقائية التي 

وجعميا صديقة  تنافسيتياتساىم في االرتقاء بيذه الصناعة وتعزيز 
 .لمبيئة



رٍٛس اٌٙٛاء 

إٌفب٠بد  اٌغبئٍخ 

اٌّخٍفبد اٌصٍجخ 

ٞاٌعٛظبء ٚاإلعٙبد اٌؾشاس 

 



 عن صناعة  الناتجوىناك العديد من مصادر تموث اليواء
 :االسمنت اىميا

 والرئة تتغمغل ىذه الذرات إلى الجاىز التنفسي : الترابية الذرات
كأمراض الربو و )التنفسي و تسبب تمف كبير في الجياز 

 (الشعاب اليوائيو ألتياباتالسعال المزمن و 
الناتج عن المموثات اليوائي يعد التموث : أكاسيد الكبريت

الكبريتية واحد من أخطر مموثات اليواء, حيث تتسبب 
في مشاكل كبيرة لمحيوانات و النباتات و الكبريتية المركبات 

 .لممباني كذلك 
 



أول أكسيد النيتروجين لو نفس التأثير الضار  : أكاسيد النيتروجين
حيث يمكن أن يتحد مع خاليا , الكربون كأول أكسيد لمبيئة 

و , بالدم الييموجموبين لمحد من قدرتيا عمى حمل األوكسجين 
 .لمرئةالشعاب اليوائيو  ألتيابيتسبب ثاني أكسيد النيتروجين في 

 الغازات الدفيئة الستة   وىو يعد واحد من: الكربون ثاني أكسيد
, ويعتبر غاز ثاني أكسيد الحراري  األحتباسالمسببة لظاىرة 

الكربون الناتج من صناعة األسمنت من المموثات الرئيسية لميواء 
 .عمى صحة االنسانوالتي ينتج عنيا العديد من االضرار 



   الناتجة من ورش العمل خطرا كبيرا  تشكل الزيوت و مواد التشحيم
في تتسبب حيث , في حالو تصريفيا في شبكة الصرف الصحي

بالمواسير مما تؤدي إلى صعوبات عديده في عمميات االلتصاق 
إذا تم تصريف تمك النفايات السائمة في المسطحات  وكذلكألصيانة 
في ىذا  فإنيا يمكن أن تتعارض مع الحياة المائية , المائية

المسطح المائي أو يمكن ان تكون بقع زيتيو كبيرة و تؤدي إلى 
كما توجد مصادر أخرى لتموث مياه  .بوتموث كبير لمبيئة المحيطة 

 .الصرف



األسمنت ىي  أىم المخمفات الصمبة فى صناعة :   
 ,ومواد أخرى يتم تخزينيا فى  الكمنكرأتربة األفران, المواد الخام

وفي حالة سقوط األمطار تتخمل المياه ىذه األكوام لتذيب  .المنشأة
ويتسبب إنتاج  .السطحي بعض المواد وتحمميا مع تيار الصرف 

وىكذا فإن أألتربة يوم من  /طن 50يومًيا  الكمنكرطن من  2000
إلى الطبقات الموجودة ينتقل تموث المياه بأتربة المواد الخام قد 

تحت سطح األكوام وقد يؤدى فى النياية إلى تموث مصادر المياه 
 ألجوفية 

 



رٕزظ اٌعٛظبء ثّصبٔغ األعّٕذ وٕز١غخ  .:الضىضاء

ٚ رزغجت اٌعٛظبء , ٌؼ١ٍّبد اٌطؾٓ ٚ اٌزىغ١ش

ظغػ اٌذَ ٚ اٌزأص١ش ػٍٝ  إسرفبعاٌّغزّشح فٟ 

إٌٝ رغججٙب فٟ اٌؼذ٠ذ  ثبألظبفخ, اٌؼصجٟ اٌغٙبص 

ِٓ اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبٌغّغ ٚ اٌزشو١ض إرا رُ 

 .غ٠ٍٛٗاٌزؼشض ٌٙب ٌفزشاد 

٠زؼشض اٌؼّبي ٌٍؾشاسح إٌبرغخ  :االجهاد الحراري

 .ػٓ رشغ١ً األفشاْ

 



 إلستراتيجية عرف برنامج األمم المتحدة لمبيئة اإلنتاج األنظف بأن التطبيق المستمر
بيئية وقائية متكاممة عمى المنتجات والعمميات اإلنتاجية والخدمات لزيادة الكفاءة 

   :االقتصادية وتقميل المخاطر عمى اإلنسان والبيئة ويطبق عمى النحو التالى
 يشمل اإلنتاج األنظف المحافظة عمى المواد الخام (: الصناعية)االنتاجية العمليات فى

زالة المواد السامة وتقميل كمية  قبل مغادرتيا  وسميتياوالنفايات  االنبعاثاتوالطاقة وا 
 .العممية اإلنتاجية

 يركز عمى تقميل التأثيرات الضارة خالل فترة حياة المنتج التى تبدأ من : المنتجاتفى
 .استخراج المواد الخام الالزمة إلنتاجو وتستمر حتى التخمص النيائى اآلمن منو

 



 .زيادة الربحية•
 .يقمل من تكاليف اإلنتاج•
 .يعزز اإلنتاجية•
 .التشغيمية يوفر عائد سريع عمى راس المال أو االستثمارات •
يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة والموارد المائية والمواد •

 .الخام
 .تحسين جودة المنتج•
 .يقمل من المخاطر عمى المستيمك•
 .يقمل من خطر الحوادث البيئية•

 



تطبيق منيجية االنتاج االنظف يقمل توليد المموثات في كل مرحمة من •
 :,اإلنتاج األنظف يمكن أن يتحقق من خاللاإلنتاج مراحل عممية 

 .ممارسات التشغيل الجيدة•
العمميات التي تنتج مواد ضارة بالصحة  بالغاءتعديل عمميات التصنيع •

 .أو البيئة
 .تغييرات في التكنولوجيا المستخدمة•
 .استبدال المواد الخام بمواد أخرى أقل ضرًرا•
 .أو إعادة صياغة المنتج/ وإعادة تصميم •

 



 ٟرم١ًٍ ػذد ٔمبغ إٌمً ٌٍّٛاد ثبعزخذاَ ٔظبَ ٔمً خط

ٚثغ١ػ  خالي ػ١ٍّبد االٔزبط ثّب فٟ رٌه ٔظبَ اٌغ١ٛس 

 .ٔمطخ فٟ وً  االٔجؼبصبدإٌبلً اٌّغٍك, ِٚشالجخ 

ٚاٌزؾىُ فٝ .رؾغ١ٓ ٚعبئً رخض٠ٓ اٌّٛاد اٌخبَ ٚاٌٛلٛد

ٔغجخ اٌٙٛاء إٌٝ اٌٛلٛد أصٕبء االؽزشاق ٚٔـغجخ اٌٙـٛاء اٌضائذ 

اٌزبَ ٚرؾٛي أٚي أوغ١ذ اٌىشثْٛ االؽزشاق إٌّبعجخ ٌعّبْ 

       .اٌىشثْٛإٌٝ صبٟٔ أوغ١ذ 

 ِٓغٍمخ ؽ١ش  عب٠ٍٛ٘بدفٟ ِخبصْ ِغٍمخ اٚ  اٌىٍٕىشرخض٠

 .٠ّىٓ اعزخشاط اٌغجبس رٍمبئ١ب دْٚ ؽذٚس رٍٛس اٌغٛ

 



 ٍٝإعشاء ػ١ٍّخ إٌّبٌٚخ ٌٍّٛاد ظّٓ ٔظبَ ِغٍك ِغ اإلثمبء ػ

ٔظبَ ر٠ٛٙخ ِٕبعت ٚرغ١ّغ ٚإصاٌخ اٌغجبس ثبعزخذاَ 

 .اٌّششؾبد اٌى١غ١خ

 اعزخذاَ ِشاٚػ شفػ خبصخ ٚرغ١ّغ اٌغجبس اٌّزطب٠ش

ٚاٌغغ١ّبد اٌؼبٌمخ فٟ ؽمبئت خبصخ ٠زُ رؼجئزٙب 

  ثبٔزبط٠زُ ثؼذ رٌه اػبدرٙب اٌٝ االفشاْ اٌخبصخ .اٚرِٛبر١ى١ب

 .ٌالعزفبدح ِٕٙب اٌىٍٕىش

 إػبدح اعزخذاَ األرشثخ اٌّزغّؼخ فٝ ِششؾبد األو١بط ِشح

 اخشٜ ِٓ خالي إػبدح األرشثخ اٌّزغّؼخ إٌٝ اٌفشْ ِجبششح 

 



ٖال رزٛافك دائّبً ِغ االؽز١بط اٌفؼٍٟ  إْ اعزٙالن ا١ٌّب

ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجذائً ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌّبء فٟ  ٌٍّصٕغ 

ِشافك اٌزص١ٕغ اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠ّىٓ رؾذ٠ذ٘ب ٚرم١١ّٙب أٚ 

 .اٌعشٚس٠خ  اٌم١بَ ثبٌم١بعبد ؽزٝ اٌزم١ًٍ ِٕٙب ثؼذ

 رزّضً األٔٛاع اٌضالصخ اٌشئ١غ١خ ٌزخف١ط أؽغبَ اٌّبء

 :اٌّغزٍٙه فٟ

 ٍٝاٌزغشثبداٌمعبء ػ. 

اٌؾذ ِٓ االعزٙالن فٟ االعزؼّبالد اٌفشد٠خ. 

 ٖاٌؼبدِخإػبدح اعزؼّبي ا١ٌّب . 

 



 ٕٚ٘بن ػذح اعشاءاد ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ

 :ٚرم١ًٍ ٔغجخ اٌفبلذ ِٕٙب ٟٚ٘

رشو١ت ػذاداد ١ٌٍّبٖ ٚسصذ ِؼذالد االعزٙالن. 

 االٚرِٛبر١ىٟ اعزخذَ ِؾبثظ االغالق. 

رذ٠ٚش ا١ٌّبٖ ِٓ خالي أثشاط اٌزجش٠ذ. 

 ًاٌزؾىُ فٝ االٔغىبة ٠ؤدٜ اٌٝ رم١ًٍ ػ١ٍّبد غغ

 .األسظ١بد

 اصالػ ِٛاظغ اٌزغشة 



   رشًّ اٌّخٍفبد اٌصٍجخ فٟ صٕبػخ اإلعّٕذ ِخٍفبد

اٌصخٛس, ٚاٌزٟ رٕزظ اصٕبء رؾع١ش اٌّٛاد ٚأٔمبض  اٌىٍٕىش

غجبس االفشاْ ٚاٌشِبد اٌّزطب٠ش ِٓ  .ٌٍزص١ٕغاٌخبَ اٌغب٘ضح 

 .ِؾطبد اٌطبلخ ٠ّىٓ رع١ّٕٙب فٟ اٌّخٍفبد اٌصٍجخ

 فٟ اٌغبٌت ٠زُ اٌزخٍص ِٕٙب ٘زٖ إٌفب٠بد ػٓ غش٠ك

,وّب اْ ِؼظُ ِصبٔغ االعّٕذ رغزخذَ إٌفب٠بد  غّش 

ٚإػبدح  غؾٕخثؼذ  اٌىٍٕىشاٌشِبد اٌّزطب٠ش فٟ إٔزبط 

 .رأ١ٍ٘خ



 ٟأفعً اٌخ١بساد ٌزؾغ١ٓ اعزٙالن اٌطبلخ رٛعذ ف

  :األٔظّخ اٌفشػ١خ ا٢ر١خ

األفشاْ ٚاٌغال٠بد: االؽزشاق 

ِجذالد اٌؾشاسح 

ِشاعؼخ فؼب١ٌخ اٌّعخبد ٚاٌعبغطبد ٚاٌّشٚؽبد, اٌخ. 

ِشاعؼخ عّه اٌّٛاد اٌؼبصٌخ ٌٍؾشاسح. 

 إٌظبَ اٌىٙشثبئٟ ألٔظّخ اٌزص١ٕغ اٌشئ١غ١خ ٚاٌضب٠ٛٔخ. 

اإلٔبسح 

 



 ػذح اعشاءاد ٠ّىٓ ارخبر٘ب ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌطبلخ ٕ٘بن

 :اٌؾشاس٠خ فٟ ِصبٔغ االعّٕذ ِٕٙب

 َرٕزظ اٌغال٠بد اٌجخبس اٌّغزخذَ فٟ )اٌغال٠بد اعزخذا

ثٙذف اعزشعبع اٌطبلخ ٌٍؾفبظ ( اٌىٙشثبئ١خ ر١ٌٛذ اٌطبلخ 

 .ػٍٝ اٌطبلخ اٌؾشاس٠خ ٚخبصخ فٝ خطٛغ اٌؼ١ٍّبد اٌغبفخ

ػضي خطٛغ اٌجخبس. 

رشو١ت ِىضفبد خبصخ ٌٍجخبس. 

إصالػ أٚ اعزجذاي صّبِبد اٌجخبس ٌزم١ًٍ اٌزغشة. 

رؼظ١ُ وفبءح اٌغال٠بد. 

رشو١ت ِٕظّبد اٌعغػ ػٍٝ خطٛغ اٌجخبس. 

 



 أْ ٠مبَ اٌّصٕغ فٟ إٌّبغك اٌصٕبػ١خ اٌٛالؼخ داخً ؽذٚد

اٌّخططبد ا١ٌٙى١ٍخ ٌٍّذْ ٚاٌمشٜ أٚ خبسط اٌّذْ ٚػذَ اٌغّبػ 

 .ثئلبِخ اٌّصبٔغ ػٍٝ األساظٟ اٌضساػ١خ

  ِٕٗ أْ ٠مبَ اٌّصٕغ ثؾ١ش رؾًّ اٌش٠بػ اٌغبئذح اٌغجبس اٌّزصبػذ

 .إٌٝ خبسط اٌّذ٠ٕخ, ٚأال ٠غجت أظشاساً ِؾزٍّخ ثّّزٍىبد اٌغ١ش

 ٚرساداٌصؾ١خ ٚاٌج١ئ١خ؛ ٌّٕغ أزشبس اٌغجبس  االؽز١بغبدأْ رزُ وبفخ 

ِٕٚغ أزشبس اٌغبصاد , االعّٕذ ثٙٛاء اٌّٛلغ ٚإٌّبغك اٌّغبٚسح ٌٗ

 .اٌٍّٛصخ ٌٍٙٛاء ٌٍٚج١ئخ اٌّؾ١طخ ٚاٌزٍٛس اٌعٛظبء

 ٚأْ رىْٛ ٚاٌزشغ١ً دساعخ اٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌٍّٕشأح ػٕذ اإلٔشبء ,

 ع١ّغ ٔشبغبد اٌزص١ٕغ ٚعػ ِٛلغ اٌّصٕغ

 



 أْ رىْٛ ِٕبغك رخض٠ٓ ِٛاد اٌخٍػ فٟ اٌّٛلغ ِغمٛفخ

ِٚؾ١ّخ؛ ٌّٕغ أزشبس اٌغجبس ٚرغٕت رأص١ش اٌؼٛاًِ اٌغ٠ٛخ 

 .ػ١ٍٙب

 أْ ال ٠غّؼ ثزغشة اٌّخٍفبد إٌبرغخ ػٓ غغ١ً اٌّؼذاد

ٚاٌخالغبد اٌّشوض٠خ ٚاٌشبؽٕبد ِٚعخبد االعّٕذ ٚغ١ش٘ب 

ِٓ ا١ٌّبٖ إٌٝ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ, أٚ رغش٠جٙب إٌٝ اٌٛد٠بْ 

 .اٌمش٠جخ

 ٚظغ رغ١ٙضاد ِٚٛالغ رؾع١ش اٌّٛاد اال١ٌٚخ فٟ ِٕطمخ ثؼ١ذح

 .ػٓ أِبوٓ ا١ٌّبٖ اٌغطؾ١خ ٚاٌشٛاغئ لذس اإلِىبْ

 ٌٍغجبس فٟ ع١ّغ ِشافك خطٛغ اإلٔزبط  فالرشرٛف١ش 

 



 د١ًٌ إٌزبط / ٚاٌزؼذ٠ٓ إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌصٕبػ١خ

 االٔظف فٟ صٕبػٗ االعّٕذ

(عّٙٛس٠خ / ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشؤْٚ اٌج١ئخ,لطبع االداسح اٌج١ئ١خ

غجؼٗ صب١ٔخ  –االعّٕذ ِصش اٌؼشث١خ د١ًٌ االسشبداد ٌّصبٔغ 

 (رم١١ُ االصش اٌج١ئٟ -2005

(عّٙٛس٠خ / ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشؤْٚ اٌج١ئخ,لطبع االداسح اٌج١ئ١خ

ػ١ٍّبد  ٚاعظِصش اٌؼشث١خ االشزشاغبد ٚاٌّزطٍجبد اٌج١ئ١خ 

 (  1994ٌغٕخ  4اٌشلبثخ ٚاٌزفز١ش اٌج١ئٟ ٚفمب ٌمبْٔٛ اٌج١ئخ 

 



 

 

 

 

 ِغ اٌشىش 


